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 د. حممد حممود كالو

، ويًتبصون ه حياربونو وحياصرونو ويكيدون لو، وأعداؤ الم وبزغت مشسو يف ربوع العادلنيمنذ أن جاء اإلس
، شلا سارع يف ، وما أرسى من مبادئ ساميةا جاء بو اإلسالم من تعاليم قيمة، فقد ىاذلم مبو الدوائر
، فتواطئوا على حربو جنون خصومو، فجن ، وقوة متسكهم بووعلو سلطانو، وإقبال الناس عليو انتشاره

، وغلت ، فتحريوا يف أمرىماراً إال انتص، وال اإلسالم ، فما زادهتم زلاربتو إال خساراً بكل ما يستطيعون
، فخرجوا ، وقلبوا يف وجوه حربو الفكرسد نفوسهم، فأمعنوا يف ذلك النظر، وىاجت باحلباحلقد قلوهبم

 . ( اليت تتدثر مبناىج لسانية وتارخييةلمعاصرة للقرآن الكريمالقراءات الجديدة أو اإلينا بـ)

 .: استخدام النظريات احلديثة يف تأويل القرآن الكرًنوتعين القراءة اجلديدة

أّدت ىذه القراءات اجلديدة إىل حتريف ادلعاين القرآنية، وتناقضها مع احلقائق الشرعية، وتعارضها مع 
ذلك ىو عدم احًتامها خلصوصيات القرآن الكرًن، ومعاملتو كسائر  مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومرد

  .النصوص البشرية

مقااًل بعنوان  زلمد توفيق صدقي ظلت ىذه القراءات ردحًا من الزمن متثل ظاىرة فردية فقد كتب
، م، وذىب فيو مذىبًا تأويلياً 1906عام  9( ونشر يف رللة ادلنار ، العدد اإلسالم ىو القرآن وحده)

سنوات  ، إال أنو منذادلقال إرىاصًا للقراءات اجلديدةفكان ىذا  عبد اجمليد الشريف كفأعجب بذل
، جتمعهم أفكار ، ينتمي إليها أفراد من سلتلف األقطار العربية واإلسالميةأصبحت ىذه الظاىرة مجاعية

 .واحدة، ويوحدىم أو يكاد منهج مشًتك، وديكن تصنيفهم يف ضللة متقاربة متطابقة

 واستعمل أصحاب القراءات اجلديدة مصطلحات غري ادلصطلحات الشرعية؛ فبدل نزول القرآن استعملوا
  (.العبارة) ، وبدل اآلية(ادلدونة الكربى) وبدل القرآن( الواقعة القرآنية)

أنسنة ) وتعمد أصحاهبا االستشهاد بالقرآن والنص البشري معًا بدون أدىن متييز بينهما، مع الدعوة إىل
النص القرآين، واعتربوا أن كل ما يعارض العقل شواىد تارخيية، وربطوا اآليات بالظروف الزمنية،  (وعقلنة

  ي.ارخيف إىل أن القرآن الكرًن نص تليصلوا يف هناية ادلطا
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 إن القراءات اجلديدة للقرآن الكرًن ما ىي إال امتداد للدراسات االستشراقية اليت ديثلها )نولدكو( يف

ما ىي إال امتداد  صلى اهلل عليو وسلم دراستو عن تاريخ القرآن الكرًن؛ حيث انتهى إىل أن نبوة زلمد
 .لنبوات العهد القدًن، وأن القرآن الكرًن مأخوذ عن ادلأثورات اليهودية وادلسيحية

وتطورت ىذه الدراسات حول القرآن الكرًن يف الستينيات من القرن العشرين، على أيدي التفكيكيني  
 .ربو( و)كوك( و)كرون( وغريىمكـ)جون واسن

العلماين أصيل  زلمد أركون وعن ىؤالء ادلستشرقني أخذ أصحاب القراءات اجلديدة للقرآن الكرًن، أمثال
  : اجلزائر، الذي كتب معرباً عن مرجعيتو األساسية

 . ويرى ادلستشرقون ادلتخصصون بفقو اللغة أن كلمة "قرآن" ذات أصل سرياين أو عربي

ادلؤمتنون على قراءة  -وحدىم  -ال يوجد شيء خارج النص االستشراقي؛ إذ ادلستشرقون ففي نظره 
 !! الشرع اإلسالمي وتوثيقو أصالة عن أنفسهم، ونيابة عن ادلسلمني

  النص، وإحالتو إىل التاريخ، وينظر إىل النص على أنو من إنتاج زلمد بأنسنة وىو ال خيفي رغبتو
 ".اخلطاب القرآين ذاتو أرخنة "، حسب كالمو فإنو يريداهلل عليو وسلمصلى 

، اعتنق الفكر ( معاصر شيوعي سوري من أصل تركي ..... - م1934) جالل صادق العظم ومنهم
م يناقض ، خالصتو أن اإلسالم 1969سوم ) نقد الفكر الديين ( الشيوعي وجهر بإحلاده يف كتابو ادلو 

  ! العلم احلديث

، ردَّ عليو  "مأساة إبليسافع عن إبليس مساه " وشلا يثري العجب أنو رغم إحلاده عقد فصاًل خاصًا فيو يد
 .سلمان رشدي ( الذي دافع فيو عنما بعد ذىنية التحرًن: )، ولوكثري من العلماء

، أعاد طبعو عام (نقد اخلطاب الديينادلصري اذلارب، و أسوأ ما كتبو ) نصر حامد أبو زيد ومنهم
، حاول إلصاق النص بالتاريخ لتسويغ التخلي مع مقدمة طويلة جداً كلها إصرار على خطاياه ،م1995

  .عنو
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: ، فخرج علينا بكتابو ادلهلهلذي يقف على خلفية فلسفية ماركسيةالسوري ال زلمد شحرور ومنهم
 .م1990الكتاب والقرآن ـ قراءة معاصرة 

سري على ، فأخرج لنا مؤلفاتو اليت تتاذ الفلسفة على الفكر االعتزايلأس حسن حنفي، ومنهم ادلصري
، وأىم أفكاره العفنة يف كتابو ) الًتاث والتجديد موقفنا من الًتاث القدًن ( صدر غرار ادلنظومة ادلاركسية

 .م1990سنة 

، سيحية يف إيطاليا على وجو اخلصوصر الدينية ادلالتونسي لو صلة وثيقة بالدوائ عبد اجمليد الشريف ومنهم
الًتاث اإلسالمي على وجو  اطالعو على ، وبأسلوبو العريب ادلتني، وبسعةويتميز بكفاءتو ادلنهجية العالية

، ويف الًتويج ذلا جهة التأويلية اليت يلتفون عليها، وىو لذلك يعترب أكفأىم أيضاً يف نصرة ىذه الو العموم
 .م2001م، واإلسالم بني الرسالة والتاريخ 1994: لبنات عنها، أىم آرائو ضمنها يف كتابيووالدفاع 

 .ويكاد ال خيلو بلد من شلثلني ذلذه القراءات اجلديدة ، ومنتمني إليها

، لتكون الفتنة أشد ، ويشوىون دينناكلمون بألسنتنا، يتاألعداء دفعوا أغرارًا من جلدتناوىكذا صلد أن 
  .(ولتقطع الشجرة جبزء منها: )صمويل زودير حىت قال القسيس األمريكي احلقود وأنكى،

، الذي استقبلت مقاالتو الرمضانية ادلنشورة يف صحيفة ''االحتاد'' اإلماراتية  زلمد عابد اجلابري وأخرياً 
 .هبجوم شرس من قبل العديد من الباحثني والكتاب

'' وادلنشورة مبجلة : اجلوانب ادلعلنة واخلفيةاحلرب على اإلسالميف مقاالتو '' السيد زىره فقد أدرجو
ضمن إطار احلملة اليت تشنها أمريكا والغرب على اإلسالم والقرآن، مستشهداً بدراسة  "التجديد العريب"

تحديث ال"، وتردد مؤخرًا ضمن احلديث عنن ادلشكلة احلقيقية ىي مع القرآنللبنتاغون خلصت إىل أ
ي بـ "واإلسالم  2003يونيو/ 26-25يف ندوة عقدت يف بريوت  "تحقيق القرآن"احلديث عما مسم

، لذلك قام العديد من الطوائف بإعداد قرآن "تنقيح القرآن "ولقيت صدى يف تونس، والبعض عرب بـ
 (.فرقان الحق ) ولكنو غري رليد(، ومسوهحديث وجديد )

أن القرآن  "'' ما كتبو اجلابري هتجماً على اإلسالم قبل أن تضيف :  م''المصري اليو واعتربت صحيفة 
  ." سيظل زلفوظاً على رغم اجلابري وكل حاقد على اإلسالم
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ادلنشورة مبوقع الشهاب  "الفكر اإلسالمي بين ضغوط بنيدكت والجابري"يف مقالتو  وسام فؤاد وقارن
  . اً اجلابري جبهلو التام بعلوم احلديث والناسخ وادلنسو مومِس بني أقوال بابا الفاتيكان وأستاذ الفلسفة، 

داعيًا إياه إىل التوبة عن "  رسالة إلى الحاج محمد عابد الجابري"ويف نفس السياق كتب أحدىم 
  .ادعاءاتو

زلمد  :وأخريًا يسقط القناع عن الفكر االشًتاكي"  أبي إسحاق نور الدين المغربي" وكتب آخر بقلم
  ! "يزعم أن القرآن زلرف د اجلابريعاب

و ىو ما نشرتو جريدة اجلمهورية ادلصرية اليت اعتربت ما كتبو اجلابري أخطر من زلاضرة وأغرب تعليق قرأتم 
  :البابا، ونشرت رسالة مفتوحة ألحد كتاهبا بعثها إىل شيخ األزىر يقول فيها

ثاره اليهود يف ما عرف بقضية الناسخ وادلنسو  . فقد سبق أن أليس جبديد عابد اجلابري إن ما أثاره "
، ارتكزت يف بدايات تأسيسها على ، وبالذات يف ادلغربن الكثري من جامعات مشال إفريقيا.... إ

اإلسرائيليات، وىذه ادلنطقة من عادلنا العريب ىي أكثر ادلناطق اختالطًا بأوربا، وأبناؤىا أكثر األجانب 
 ." ياادلقيمني يف فرنسا وأسبان

  :ولعلي ال أجانف الصواب إذا قلت

رئيس يف وضع ىذه البحوث إن احلظ األوفر من الشكر جيب أن يتوجو إىل أولئك الذين كانوا السبب ال
ذين كتبوا ما بَاعَدىم عن ، الاجلديدة وادلعاصرة للقرآن الكرًن، أقصد أصحاب القراءات وتدبيجها
والتنقيب يف زمن الصمت والسكون، والتقصري يف خدمة كتاب  ، فاضطرين وأمثايل إىل البحثالصواب

، رة العلمية يف ضوء ضوابط التفسري، بل ومناظرة ىؤالء ومناصحتهم، طبقًا لقواعد ادلناظعز وجل اهلل
 .ورمبَّ ضارة نافعة

، ويعلنون عليو حرباً ض لو أناسًا يهامجونو ويعارضونوعلى ىذا الدين أن قيَّ  عز وجل إن من نعم اهلل
ويرصدون لذلك األموال العظيمة، واجلهود الكبرية، وجيندون  ضروسًا ال ىوادة فيها بأفكارىم وأقالمهم،

هاء دور اإلسالم يف مث ينتظرون انت ،، ومادية مبيدةما لديهم من أسلحة فكرية مدمِّرةذلذه احلرب أفتك 
، يوم يرون النار اليت أوقدوىا على ، وتكلح وجوىهمولكنهم سرعان ما تتجهَّم جباىهم ،قيادة العامل
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، وكشفت عوارىم، فما زادت اإلسالم إال انتشارًا حىت كأهنم ، فأحرقت باطلهمارتدَّت إليهماإلسالم 
بذلك إمنا يبشرون باإلسالم ليعرف الناس حقيقتو فيدخلوا فيو أفواجاً، ويدير الناس حينئذ ظهورىم 

 .لألباطيل حني حترقها نار احلقيقة

لكرًن نعمة لإلسالم إلظهار زلاسنو وجواىره، وبضدىا وال ندري فلرمبا كانت القراءات اجلديدة للقرآن ا

َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو ﴿ :حينما قال  عز وجل تتميز األشياء، وصدق اهلل

ازَاِىٌق وَ   [.19: األنبياء] ﴾نَتِصُفو  َلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ

  :وهلل درُّ أيب متام حينما قال

 سودِ    اَن ح  ها لس   اَح ل   أتْت  وي      لٍة ط   َر فض ي  وِإذا أراَد الّلُو نش

 دلوال اشتعاُل الناِر فيما جاوَرْت ما كان يعرُف طيُب عرِف العو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المصادر والمراجع

( قراءة التفاسير القرآنية المعاصرةاإلنسان والقرآن وجهًا لوجو ): امحيدة بن ادلأمون النيفر -1
 .م2000) سلسلة نقد العقل ادلعاصر(، دار الفكر بدمشق  في المنهج

، مطبعة ادلنارة اإلسالم والعروبة في فكر الصادق النيهوم وروجيو غاروديخريية السقة،  -2
 .م2000ىـ 1421بريوت ودمشق ، 

كذب المنجمون  -للدكتور محمد شحرور مجرد تنجيم القراءة المعاصرة، سليم اجلايب -3
 .م1992لثانية ، ، الطبعة اولو صدقوا

، الطبعة ، الشواف للنشر والدراساتتهافت القراءة المعاصرة، منري زلمد طاىر الشواف -4
 .م1993األوىل 

، مقال يف موقع اسالم د. زلمد أمحد احلضراوي لعبة التأويل والنص القرآني! تنقيح القرآن: -5
 .أون الين


